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Frederiksberg, den 4. februar 2021
J.nr. 01.30

Protokol fra MKR 2021-1 møde i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
Fredag, 5. februar 2021, kl. 13.00 til 15.00
TEAMS online-møde

Til stede: Peter Skov-Jakobsen, Mogens Mogensen, Niels Iver Juul, Christian Roar Pedersen, Ingrid Lisby
Schmidt, Hanna Broadbridge, Hanne Wolfsberg, Niels Nymann Eriksen, Ole Buchardt Olesen.
Afbud: Marianne Christiansen, Paneeraq S. Munk, Thomas Horneman-Thielcke, Anne Birgitte Reiter
Fra sekretariatet: Birger Nygaard, Christian Arffmann, Jonas Jørgensen, Thorsten Rørbæk, Søren Dalsgaard

Protokol MKR 2021-1
1. Godkendelse af dagsorden
Behandling
Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2. Bemærkninger til protokol fra MKR 2020-4
Behandling

Protokol for møde 2020-3 og 2020-4 afventer underskrift ved førstkommende fysiske rådsmøde.

I forhold til rejsen til Færøerne er det for præster af tjenestehensyn upraktisk af være
bortrejst en lørdag i september, så det foreslås at rykke rejsen en dag bagud. Det blev
derfor besluttet at stile efter en rejse fra tirsdag-fredag (31.aug-3. sept. ’21)
Beslutning

Rådet havde ingen bemærkninger til protokol fra møde 2020-4.

3. Diverse orientering siden sidst
Behandling

Den skriftlige orientering blev suppleret med kort mundtlig opdatering omkring

Churches in Times of Change, LWF councilmøde i juni 2022, og provstisamarbejdet omkring migranter. Der er en igangværende webinarrække om migrantområdet og kirker,
som har vakt en del debat.
Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

4. Årsberetning
Behandling

Udkast til årsberetning blev kommenteret.

Mhp. udbredelsen af årsberetningen blev det påpeget, at beretningen ikke når så bredt
ud som ønskeligt. Det vil nok være godt at stile mod en enklere version af årsberetningen, hvis den skal bredes længere ud. Medlemmerne af Kirkeudvalget bør modtage årsberetningen.
Beslutning

Rådet kommenterede og godkendte årsberetningen for 2020

5. Årsregnskab
Behandling

Udkast til årsregnskab blev gennemgået af kassereren.
Umiddelbart inden mødet har revisor meddelt, at revisionen ikke giver anledning til rettelser og at regnskabet kan godkendes i sin nuværende form.
Det reviderede regnskab udsendes af revisor snarest til rådsmedlemmer til digital signering. Revisionsprotokol forelægges på næste rådsmøde.

Beslutning

Med mundtlig melding fra revisor om, at revisionen ikke har givet anledning ændringer, godkendte Rådet årsregnskabet. 230.000 af årets overskud disponeres til udskudte møde- og aktivitetsudgifter i 2021-2022.
Rådet genvalgte Revisionsfirmaet Albjerg for 2021.

6. Opfølgning på aktuelle politiske sager
Behandling

Rådet drøftede aktuelle politiske sager (Indstilling af arbejdet i Lovforberedende udvalg
for folkekirken og migrantmenigheder, Lovforslag om prædikener på andre sprog end
dansk og regulering af donationer til religiøse samfund).

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning og beder sekretariatet om – koordineret med
andre interessenter - fremdeles at følge op på den videre udvikling både omkring forslaget om oversættelse af prædikener og vedr. genoptagelse af arbejdet i det lovforberedende udvalg.

7. Stiftsudvalgenes arbejde: status og analyse
Behandling

Rådet drøftede – med baggrund i kortlægning og analyse – det mellemkirkelige arbejde
i stifterne.
Der blev påpeget fejl i beskrivelserne, som efterfølgende vil blive korrigeret.
Statusopgørelse over stiftudvalgenes arbejde er et skridt på vej mod at få øje for ’underskoven’ af mellemkirkelige aktiviteter, der ikke er styret af udvalgene – og på denne
måde få et bedre billede af bredden af aktiviteter i det folkekirkelige anarki. Det blev
diskuteret, om det kunne være en idé at udvælge ét stift og fokusere på ’underskoven’
af mellemkirkelige aktiviteter der.
Er opgørelsen over venskabsmenigheder fyldestgørende?
Mødet med stifternes udvalg for mellemkirkeligt arbejde, migrantarbejde, mission og det
tværkulturelle område bør have prioritet for MKR.
Nyvalg til de nye stiftsråd og stiftsudvalg i løbet af 2021 er en anledning til at fokusere på
stiftsudvalgenes arbejde og i den sammenhæng være opmærksom på næste generation,
der skal gå ind i dette arbejde.

Beslutning

Rådet tog kortlægning og analyse til orientering og beder sekretariatet om at videreføre samtalen i dialog med stiftsudvalgene. Med aflysningen af årets møde med
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stiftsudvalgene opfordres til at finde anden anledning til at mødes med nøglepersoner i stiftsudvalgene, når der igen bliver mulighed herfor.

8. Rådsdrøftelser 2021
Behandling

Rådet kommenterede oplægget og bemærkede, at det samfundsmæssige og politiske
felt er blevet styrket, og at MKR bør også fremover prioritere denne del.
I kommende drøftelser bør der være et blik udefra med udfordringer identificeret fra
eksterne observatører.

Beslutning

Rådet drøftede forslag til prioritering af rådsdrøftelser i 2021 og beder sekretariatet
forberede drøftelsesgrundlag, der kan føre til velinformerede beslutninger af langsigtet betydning.

9. Eventuelt

Protokollen blev oplæst og vedtaget
Dato: ______________________________

Mogens S. Mogensen
(formand)

Christian Roar Pedersen
(næstformand)

Niels Iver Juul
(kasserer)

Hanna Broadbridge

Anne Birgitte Reiter

Thomas Hornemann-Thielcke

Marianne Christiansen

Hanne Møller Wolfsberg

Sofie Petersen

Niels Nymann Eriksen

Ole Buchardt Olesen

Ingrid Lisby Schmidt

Peter Skov-Jakobsen
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